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S T I C H T I N G 

N E D E R L A N D 

is weer een succes-
vol jaar toegevoegd 
aan de serie van 
zo’n 36 jaar historie 
van de Stichting Old 
Grand Dad.  

De consuldag was een zon-
overgoten wedstrijd op de 
Eindhovensche, zonder enige 
twijfel één van de mooiste 
banen van Nederland. Onder 
het motto: “Als we de Rand-
stad uitgaan dan ook maar 
direct flink ver”, werd de lan-
delijke finale dit jaar 
gespeeld op de Twentsche, 
gelegen op het grootste 
landgoed van Nederland dat 
ook nog eens over de grens 
met Duitsland “heen hangt“.  
Noem me niet objectief, maar 
als ik de verhalen hoor van 
mensen die een korte trip 
maken naar die prachtige 
banen “net over de grens”, 
dan denk ik zeker aan de fi-
nale in augustus. Net even 
vóór de grens is er ook vol-
doende te genieten.  
Een prachtige baan, ondanks 
zijn korte historie van een 
jaar of 15 en een voor-
beeldige gastvrijheid.  

Dat ik 44 jaar geleden in 
Twente mijn eerste stok vast 
hield is niet relevant. De baan 
is inmiddels veranderd, de 
gastvrijheid niet. 
 
2011 was ook het jaar van 
afscheid en nieuw bloed. Na 
het afscheid van Carlo 
Schuengel en het naadloos 
overgaan van het secretariaat 
in de handen van Jan Kraak, 
hebben we afscheid mogen 
nemen van Jan de Vries en 
Theo van Helvoort. Na lange, 
hele lange betrokkenheid als 
Consul en Regio Consul werd 
het volgens hen tijd om de 

stok over te dragen aan een 
jongere generatie, wat binnen 
de Old Grand Dad een erg re-
latief begrip is. We mochten 
het afgelopen jaar dus drie 
nieuwe Regio Consuls 
welkom heten. Jan de Vries 
voor Zuid Oost, Cees Röthen-

gatter voor Noord Oost en 
Hankees Smit ter vervanging 
van Jan Kraak in Centrum 
Oost. Ook is Bas Jan Deme-
nint als bestuurslid afgetre-
den en heeft Hannes van de 
Stadt de plaats  die tradi-
tioneel aan de Kennemer, als 
bakermat van de OGD is 
gegund, ingenomen. 
Het is dit jaar een beetje een 
kruising geworden tussen de 
voetbaluitslagen en de water-
standen maar we mogen best 
eens stil staan bij de mensen 
die het skelet vormen van het 
bouwerk dat OGD heet. Ook 
hebben dit jaar een aantal 
langjarige club consuls hun 
taak overgedragen aan een 
ander. Deze vertrekkende 
clubconsuls zijn we dank ver-
schuldigd en dat zijn er dit 
jaar toch meer dan 20…….. 
 
Moet je dan bij de Old Grand 
Dad eerst afscheid nemen om 
bedankt te worden? Nee, 
maar het maakt het wel over-
zichtelijker.  
Natuurlijk ook maar eens een 
woord van dank aan de Club– 
en Regioconsuls, die het vaak 

al zo lang doen zonder mor-
ren en met grote toewijding.  
 
Is het moeilijk?  
De wedstrijden organiseren 
en de betrokkenheid bij de 
projecten die ons ter subsidi-
ering aangedragen worden? 
Meestal niet, maar het moet 
allemaal wel gedaan wor-
den……..  
 

Ik wens iedereen een  
gezond en succesvol  

Golfjaar. 
 

Helgert van Raamt  - Voorzitter 

Onze schenkingen - blijde gezichten ! 

Inhoud                      bladz. 
 
Resultaten Regio-finales           2 
Landelijke finale                       3 
Sponsorloterij                          3 
Consulwedstrijd – Eindhovense  4 
Snoezelen  - Koetsveldschool    4 
Creatieve workshop                  5 
Ruiterplezier                            5 
Op reis naar de rode krokodil    6 
Rolstoelhockey goed ontvangen 6 
OGD schenkingen 2011             7 
Projectcoördinator                    7 
Colofon                                    7 
Balans                                     8 
Baten en Lasten                       8 
Verslag penningmeester            8 

Het moet allemaal wel gedaan worden…..aldus de voorzitter 

Er 



2 bÄw ZÜtÇw@Wtw VÄâu 

REGIO NOORD WEST – de Zaanse 
Op vrijdag 17 juni werd de regio-finale op de Zaanse Golfclub 
gespeeld onder ideale omstandigheden, wat een wonder was 
gezien de regen de dag ervoor en de bui die losbarstte 15 mi-
nuten nadat de laatste flight binnen was. 
Alleen de allerbesten wisten een mooie score te realiseren op 
deze makkelijk ogende, fraaie baan. 
Overall winnaar en beste golfer werd Loek van Horn - GC 
de Zaanse met 38 sf. punten en 30 sf. punten gross. 
2e – Evert Bot                    Westfriese GC                    38 sf.  
3e – Harm van Oeveren      GC Houtrak                        38 sf.  
4e – Dirk Boumans             GC De Texelse                   37 sf.  
5e – Jampie van Hall            de Kennemer G&CC            37 sf.  
6e – Henk Meinema             BG De Purmer                    36 sf.  
7e – Ron de Graaf               GC Houtrak                        34 sf.  
 
REGIO CENTRUM WEST – Hooge Bergsche 
Op vrijdag 15 juli werd op de heuvelachtige Golfclub Hooge 
Bergsche in Bergschenhoek de regionale wedstrijd gespeeld. 
De dag vóór de wedstrijd viel het water met bakken uit de 
lucht, alle regen records werden verbroken. De baan is dermate 
heuvelachtig dat het water kennelijk allemaal – behalve uit de 
bunkers – direct wegloopt. Helaas konden de handicarts niet 
worden toegelaten. Er werd greenfee-vrij gespeeld, waardoor 
de OGD een dikke € 900,- in de “goede doelen kas” kon bij-
schrijven. Dank aan Clubconsul Wim Koelemij. 
Overall winnaar en beste golfer Jack van Hove - GV Leeu-
wenbergh 35 sf. punten en 28 sf. punten gross. 
2e – Jan Oomens                GC Broekpolder                  31 sf. 
3e – Aad van Esch              GC Kralingen                      30 sf. 
4e – Jan Paul Bierling          Rijswijkse GC                     30 sf. 
5e – Huib Blonk                  GC Hooge Bergsche            29 sf. 
6e – Passchier Stouthamer  GC Hooge Bergsche            29 sf. 
7e – Leo Vermeer               GC Hooge Bergsche            29 sf. 
 
REGIO ZUID WEST – Wouwse Plantage 
Dit jaar een uitstekende golfdag met zonneschijn en geen wind. 
De baanconditie was meer dan voortreffelijk, met dank aan 
Joost Luiten die op zondag de Golfclub Wouwse Plantage als 
trainingsbaan had uitverkoren. Resultaat: de greens waren op 
profconditie  gebracht, wat  voor  onze  grootvaders  betekende  
dat  het aanspelen van de greens voor vele problemen zorgde.  
De beste golfer was Lucienne de Kind - GC Grevelingen-
hout 31 sf. punten en 23 sf. punten gross. 
1e – Simon van Kranenburg GC Princenbosch               39 sf. 
2e – Pieter Kramer              Capelle a/d IJssel G&CC      39 sf. 
3e – Wil Spruit                    GC Oude Maas                   38 sf. 
4e – Jan Kil                        GC Wouwse Plantage          37 sf. 
5e – Ben Kaghelland           Capelle a/d IJssel G&CC      37 sf. 
6e – M. Leijs                       GC Grevelingenhout            36 sf. 
7e – P. van Schouwen         GC Grevelingenhout           36 sf. 
 
REGIO CENTRUM MIDDEN – Hilversumsche 
Op maandag 18 juli werd op de Hilversumsche Golfclub deze 
regio-finale gespeeld. Vooral de vroege starters hadden te kam-
pen met regenachtig weer, maar de baancondities waren uitste-
kend. Dankzij de medewerking van de clubconsul Robbert Smit 
en het bestuur van de Hilversumsche Golfclub konden we  voor  
het  introductie tarief van € 20,- spelen. 
Omdat ook de  Horeca  exploitant  voor  een  mooi arrangement 
zorgde kon iedereen voor een redelijke prijs golfen en dineren.  
De beste golfer was Rob van Gelder – GC Anderstein 20 
sf. punten gross. 
1e – Cees van de Weert       GC Harderwold                   34 sf. 
2e – Rob van Gelder            GC Anderstein                    33 sf. 
3e – Ary Meyering               GV Batouwe                       33 sf.  
4e – Henk Bijl                     GV Batouwe                       33 sf.  
5e – Jan van Eeghen           Hilversumsche GC              32 sf.  
6e – Wim Saes                    GC Anderstein                    31 sf.  
7e – Ruud Tensen               G&CC de Goyer                  31 sf.  
8e – Luc van Gastel             G&CC de Goyer                  30 sf.  

REGIO CENTRUM ZUID – Best 
Deze wedstrijd werd dit jaar gespeeld op Golfclub Best. De 
baan was, door bemiddeling van clubconsul Roel Schuil, tegen 
een gereduceerd tarief beschikbaar gesteld zodat aan de deel-
nemers  een  mooi  arrangement  voor   deze   dag  geboden  
kon worden. 
Op de prachtige baan werd onder ideale  weersomstandigheden 
en   een  verfrissend  windje  gestreden  om  de  prijzen  en  de  
afvaardiging naar de Landelijke Finale. 
Overall winnaar en de beste golfer was Ian Watson - 
Golfclub het Rijk v. Nijmegen met 39 sf. punten en met 
26 sf. punten gross.  
2e – Jan Bullens                 GC Efteling                         38 sf. 
3e – Ad van Hout                GC Midden-Brabant             36 sf.  
4e – Sjef Vromans              Prise d’Eau GC                    34 sf. 
5e – John Hardeman           GC Welderen                       34 sf. 
6e – Wil van Engelshoven   GC Best                             34 sf. 
7e – Wim Ambaum             GC Best                             33 sf. 
 
REGIO NOORD OOST – de Compagnie 
De regiowedstrijd vond plaats op 1 juli op Golfclub De Compag-
nie te Veendam onder leiding van consul Koos Lamain. De  
baan   was   gratis   ter   beschikking   gesteld.   Daardoor  kon  
€ 12,50  per speler worden bestemd voor de “Vereniging Aan-
gepast Sporten Veendam“. Ondanks enige stevige buien bleef 
de stemming, mede dank zij de prachtige baan en het uitste-
kende “walking-diner“ na afloop, er goed in.  
Beste golfer Thees Scheen 82 slagen bruto - GC de Com-
pagnie.  
1e – B. Niesen                    GC De Semslanden             38 sf. 
2e – Roelf Kamp                 GC De Compagnie               38 sf. 
3e – H.W. de Groot             De Drentsche G&CC            36 sf. 
4e – R. de Vries                  BG St. Nicolaasga               35 sf. 
5e – Jacob van der Scheer  GC De Compagnie               35 sf. 
6e - H. Bultstra                  De Drentsche G&CC            34 sf. 
7e - H. Wierda                    GC Havelte                         34 sf. 
8e – Peter van Sloten         G&CC Hooge Graven           34 sf. 
 
REGIO CENTRUM OOST – Lochemse 
Op woensdag 13 juli werd, onder erbarmelijke omstandighe-
den, op de mooie baan van de Lochemse Golf & Country Club 
“De Graafschap” de regio-finale gespeeld. Het was bar en boos 
en de grootvaders kwamen dan ook kletsnat uit de baan. Des-
ondanks bleef de stemming uitermate goed.  
De beste golfer was Frank Korzaan - GC Het Rijk van 
Nunspeet “De Verwaeyde Sandbergen” 36 sf. punten. 
1e - Jan Start                     GC ’t Zelle                          42 sf. 
2e - G.J.R. Veldman            Sallandsche GC                  40 sf. 
3e - Johan Penninkhof        Sallandsche GC                  39 sf. 
4e - Rinus Rijsman             Edda Huzid G&CC               38 sf. 
5e - Marius Van Osch          Keppelse GC                       37 sf. 
6e - H.J. Kloeze                  Sallandsche GC                  36 sf. 
7e - Ton Belt                      GC De Breuninkhof             36 sf. 
8e - Johan Leurink              GC De Koepel                      36 sf. 
 
REGIO ZUID OOST – Crossmoor 
Kleine verschillen in spannende regio-finale op de fraaie baan 
van Golf & Country Club Crossmoor in Weert. Maar liefst drie 
deelnemers eindigden, op deze beslist niet gemakkelijke baan, 
met 38 stableford punten. Clubconsul Frans Fiolet van GC Bleij-
enbeek (handicap 7,8), zette met 37 punten een zeer sterke 
score neer, waarmee  hij  5e werd. Zijn score was net niet goed 
genoeg om de Beste Golfer van de dag te worden. 
Overall winnaar en beste golfer werd Paul Swinkels -  
G&CC Crossmoor die met 40 sf. punten binnenkwam.  
2e – Ben Koolhaas              Eindhovensche Golf            38 sf. 
3e – Jurgen Renziehausen   G&CC Herkenbosch             38 sf. 
4e – Huub Everaerts           De Peelse GC                      38 sf.  
5e – Frans Fiolet                 GC Bleijenbeek                   37 sf. 
6e – Erik Frolich                 G&CC Herkenbosch             36 sf. 
7e – Erik Schylander           Eindhovensche Golf            34 sf. 

Resultaten Regio-finales 2011 
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          Op 8 augustus werd op de zeer fraaie baan van de Twentse Golfclub de Landelijke Finale 
van de Stichting Old Grand Dad gespeeld onder dreigende torenhoge bewolking. Door de aan-
houdende regen werd de aanvang van de wedstrijd een half uur vertraagd, maar toen was er ab-
soluut geen verdere reden om de Finale verder uit te stellen. Prima weer met zelfs af en toe een 
zonnetje. De enkele bui was snel voorbij en het dreigende onweer bleef tot enkele rake klappen 
beperkt. De baan was ondanks de vele regen goed bespeelbaar, alhoewel er van doorrollen nau-
welijks sprake was. 
Een bijzonder gezellige Finale waar de 84 grootvaders dan ook met volle teugen van hebben ge-
noten. 
1e prijs - Sjef Vromans                   GC Prise d'Eau                    38 stableford punten 
2e prijs - Henk Meinema                 BG de Purmerendse             37 stableford punten 
3e prijs - Peter Bergman                G&CC Crossmoor                37 stableford punten 
4e prijs - Huub Everaerts                de Peelse Golf                     35 stableford punten 
5e prijs - Harm van Oeveren          GC Houtrak                         35 stableford punten 
6e prijs - Ben Kaghelland               Capelle a/d IJssel G&CC      34 stableford punten 
7e prijs - Ron de Graaf                   GC Houtrak                         34 stableford punten 
 
Beste golfer Jack van Hove - GV Leeuwenbergh - met 24 stableford punten gespeeld 
(zonder handicap verrekening). 
 
De OGD is de Twentse zeer erkentelijk voor hun gastvrijheid en geweldige verzorging van deze 
mooie Landelijke Finale. 

Wedstrijddata  
Regio Finales  

& 
Landelijke Finale 

2012 
 

Noord-West 
Regioconsul Wim Dommisse 
Golfclub Haarlemmermeerse 
Op dinsdag 24 juli 
Aanvang 10.30 twee tee start 
Clubconsul Lex Auer 
 
Zuid-West 
Regioconsul Auke Jellema 
Golfclub Prinschenbosch 
Op maandag 2 juli 
Aanvang 12.30 uur 
Clubconsul Hans Tholen 
 
Centrum-West 
Regio- & Clubconsul  
Ton Muller 
Golfclub Leeuwenbergh 
Op donderdag 26 juli 
Aanvang 12.30 uur – shotgun 
 
Centrum-Oost 
Regioconsul Hankees Smit 
Het Rijk van Nunspeet 
GC De Verwaeyde Sandbergen 
Op maandag 23 juli 
Aanvang zie website 
Clubconsul Frank Korzaan 
 
Centrum-Midden 
Regioconsul Cees Verkerk 
Golfclub Veldzijde (Wilnis) 
Op maandag 16 juli 
Aanvang zie website 
Clubconsul Hans Lengkeek 
 
Centrum-Zuid 
Regioconsul Jacques Remmen 
Golfclub Welderen 
Op dinsdag 24 juli 
Aanvang 13.00 uur – shotgun 
Clubconsul Jan Bos 
 
Noord-Oost 
Regioconsul Cees Röthengat-
ter 
Golfclub Semslanden 
Op vrijdag 20 juli 
Aanvang zie website 
Clubconsul Frans Geers 
 
Zuid-Oost 
Regioconsul Jan de Vries 
Golfclub De Peelse 
Op woensdag 18 juli 
Aanvang zie website 
Clubconsul Gerard Wessel 
 
Landelijke Finale 
Golfclub Flevoland 
Op maandag 6 augustus 
Aanvang 12.00 uur 
Clubconsul Joop Manuel 
Adres Parlaan 2A – Lelystad 

Landelijke finale op  “de Twentse” Golfclub 

Sponsorloterij: opbrengst € 700,- 

          Ook dit jaar was de sponsorloterij van de Landelijke Finale weer een groot succes en 
dankzij de prachtige prijzen kon bovenstaand bedrag worden bijgeschreven op het OGD Schen-
kingen budget.  
De prijzen (2 greenfees met/zonder diner) gingen naar: 
Hille de Graaf op de Koninklijke Haagsche G&CC; Paulus van Schouwen op de Rijswijkse GC;  
Wim Ambaum op GV Leeuwenberg; Jacques Remmen op de Twentse GC;  
Lucienne de Kind ook op de Twentse GC; Koos Lamain op de Noord Nederlandse G&CC. 
 
De prijzen werden gratis beschikbaar gesteld door bovenstaande golfclubs en hun restaurateurs. 
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          De Koetsveldschool is 
dé school voor kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften. 
Zij bieden speciaal onderwijs 
aan leerlingen die zeer moei-
lijk leren (ZML). De kinderen 
leren gewoon lezen, rekenen 
en schrijven, maar leren ook 
om samen te werken en sa-
men te leven. 
Voor kinderen die zeer moei-
lijk tot leren komen is het van 
belang dat aan alle behoeftes 
wordt voldaan. In de aan-
vangsgroepen wordt er daar-
om veel aandacht besteed aan 
zintuiglijke ontwikkeling. Op 
het moment dat de leerlingen 
in staat zijn om te gaan met 
hun zintuigen en prikkels ont-
staat er een basis om tot leren 
te komen. 
 
Sinds half oktober 2010 heb-
ben zij intrek genomen in een 
geheel nieuw schoolgebouw 
dat speciaal toegespitst is op 
het onderwijs aan zeer moei-
lijk lerende kinderen.  
 
Dankzij de bijdrage van de 
Stichting Old Grand Dad Club  
is een grote wens van de 
school in vervulling gegaan: 
een ruimte specifiek gericht 
op zintuiglijke waarneming, de 
zogenaamde snoezelruimte.  
 
Kim, de leerkracht van Malik 
vertelde: 
“Vaak zag ik zijn driftbuien 
wel aankomen, maar had ge-
woon niet de middelen om de 
rust in zijn lichaam terug te 
brengen. Met de snoezelruim-
te en de bijbehorende cursus 
heb ik handvatten gekregen 

om de situatie niet te laten 
escaleren.”  
 
En Chris, de leerkracht van 
Elif: 
“Regelmatig kwam zij al 
briesend de klas binnen 
omdat er op het plein iets 
was gebeurd. Doordat zij 
niet kan praten en toch 
veel wilde vertellen groeide 
de frustratie op zo’n mo-
ment. Door direct met haar 
naar de snoezelruimte te 
gaan lukt het om de woede 
een plek te geven.”  
 

 
 
 

Consuldag op de “Eindhovense  Golf” 

          Een stralende dag had men voor de Consuls op de 
prachtige baan van de Eindhovense neergelegd. Het was 
28 maart en met het voorjaar in het hoofd togen ruim 100 
Consuls en bestuursleden het jaarlijkse golfspektakel tege-
moet, begeleid door het tikken van de spechten en het ge-
zang van menige fitis, tjiftjaf, kool- en pimpelmees. De  
havik plukte een geslagen duif en de zwarte specht liet zijn 
misthoorngeluid horen, maar dat zal menig geconcentreer-
de golfer zijn ontgaan. 
 
De Old Grand Dad organisatie dankt iedereen op de  
Eindhovense voor de ontzettend gezellige, ongedwongen 
en sfeervolle dag. 
1 Paul Lankhout       Sallandsche GC        43 sf. punten 
2 Marius van Osch   Keppelse GC            42 sf. punten  
3 Theo van Helvoort  Eindhovense Golf     40 sf. punten 
 
De Longest Drive was voor Frans Fiolet en de Neary voor  
Rinus Rijsman. 

Snoezelen op de Koetsveldschool 
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          De OGD heeft een bij-
drage van € 1500,- toegekend 
aan jongeren met een licht-
verstandelijke handicap (LVG) 
die verblijven in het Poortje 
Jeugdinrichtingen te Gronin-
gen. Deze jongeren, die vaak 
ook gedragsproblematiek ver-
tonen en soms kwetsbaar zijn 
voor verleidingen, worden ge-
holpen om straks weer een 
plekje in de maatschappij te 
vinden. 
Het toegekende bedrag is be-
steed aan de organisatie van 
extra creatieve workshops in 
de zomermaanden in het ka-
der van het 50 jarig bestaan 
van Het Poortje in 2011. De 
presentatie van de resultaten 
van deze workshops werden 
eveneens getoond op een 
Kleintje Oeral in samenwer-
king met de buurtbewoners. 

duidelijke randvoorwaarde 
daarin is, dat er goed materi-
aal aanwezig is. Materiaal 
waarmee je verantwoord de 
kinderen, ieder op zijn eigen 
manier, pony kunt laten rij-
den. 
Stichting Old Grand Dad heeft 
hier geweldige financiële 
steun aan gegeven en een 
bedrag van € 4.000,- be-
schikbaar gesteld voor de 
aanschaf van 2 speciale klit-
tenband zadels. 
 
Het klittenband zadel is spe-
ciaal ontwikkeld voor mensen 
die niet op een standaard za-
del kunnen zitten en een af-
wijkende zithouding nodig 
hebben. Het is volledig naar 
wens aan te passen voor een 
optimale zithouding.  
Door de Flex Mousse wordt 
de druk gelijkmatig verdeeld 
en ervaart zowel het paard 
als de ruiter geen drukpun-
ten. 
Alle kinderen willen de OGD 
bedanken voor dit fantasti-
sche gebaar. 

Creatieve workshop 

          Ruiterplezier op woon-
zorgboerderij de Hultenhoek. 
In het dorpje Groeningen 
(gem. Boxmeer) is sinds no-
vember 2008 woonzorg-
boerderij annex paardenhou-
derij de Hultenhoek te vinden. 
Een boerderij waar veel te 
doen en te leren valt. Een 
boerderij met uiteenlopende 
mogelijkheden  voor opvang 
en waarbij niet gekeken wordt 
naar beperkingen, maar waar 
juist de mogelijkheden van 
een ieder tot ontplooiing kun-
nen komen. 
De Hultenhoek is een woon-
zorgboerderij waar o.a. kinde-
ren met een beperking terecht 
kunnen voor verschillende 
vormen van opvang. Tijdens 
de opvang staan de dieren en 
dan met name de paarden en 
pony’s van de Hultenhoek 
centraal. 
Kinderen uit verschillende de-
len van het land bezoeken de 
Hultenhoek voor een dagje, 
een logeerpartijtje of een 
weekendje om met de paar-
den en pony’s bezig te kunnen 
zijn.  
Wij willen ook deze kinderen 
de paardensport laten beoefe-
nen, waarbij het paardrijden 
niet als therapie wordt erva-
ren maar als een uitdagende 
sport of recreatie. 
Om dit op een goede en ver-
antwoorde manier te kunnen 
vormgeven, zijn er een aantal 
randvoorwaarden nodig. Een 

Ruiterplezier 
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De Stichting D’r Uit stuurde 
ons onderstaand reisverslag. 
                     
          Zondag 2 oktober 
brengt de bus ons naar Froid-
chapelle in de Belgische Ar-
dennen. 
We hebben er voor gekozen 
om het niet zo heel ver weg te 
zoeken, zodat we niet zo lang 
in de bus hoeven te zitten. 
Onderweg is er genoeg te be-
praten en te bekijken, het 
weer is prachtig en we hebben 
er zin in! 
Op het terrein van Landal Vil-
lage L’Eau d’Heure hebben we 
11 huisjes gereserveerd voor 
onze groep. Ze liggen niet te 
ver uit elkaar en zodra we 
aangekomen zijn gaan alle 
groepjes zich installeren en de 
omgeving verkennen. Het ziet 
er allemaal prachtig uit. We 
eten samen in het restaurant 
en de avond brengen we ge-
zellig in de huisjes door. 
Dat is het beeld van de hele 
week, de ene keer samen met 

de hele groep van 42 perso-
nen op stap en de andere 
keer in kleinere groepjes. Sa-
men veel beleven en plezier 
hebben is het doel van onze 
reis. Zo zijn er uitstapjes  
naar Dinant, Vianden en 
Luxemburg gemaakt. Hebben 
we diverse boottochtjes ge-
maakt en zijn we met een ro-
de krokodil zomaar het water 
in gereden. Een spoormuse-
um is bezocht en ook een 
bierbrouwerij.  In Dinant zijn 
we bovenop de citadel ge-
klommen en zelfs hebben we 
gezwommen in het zwembad 
op het park. 
Tot slot zijn we op de terug-
weg onder de grond in een 
bootje gaan varen door een 
grot. Tussen al die activitei-
ten door hebben we elkaar 
beter leren kennen en zijn er 
vele vriendschappen ontstaan 
en verstevigd. We hebben 
met deze enthousiaste groep 
veel plezier gehad. 
Mede dankzij de gulle gave 

van de Stichting Old Grand- 
Dad Club Nederland hoefden 
de deelnemers niet zoveel te 
betalen en konden we veel 
excursies maken. 
Wij danken u heel hartelijk 
hiervoor! 

Stichting D’r Uit organiseert 
dit soort meerdaagse reizen 
voor licht verstandelijk gehan-
dicapten om de drie jaar. De 
groep bestond deze keer uit 
37 deelnemers en 5 vrijwillige 
begeleiders. 

Op reis naar de rode krokodil 

          Een hartelijke ont-
vangst door een vijftigtal ge-
handicapte kinderen en hun 
begeleiders stond Cor Eilers 
en Casper van Heusden (CC 
Grevelingenhout) te wachten 
bij hun bezoek aan “de Sport-
punt” te Goes, de thuisbasis 
van de rolstoelhockeyers van 
de  Sportclub   Gehandicapten  
Beveland (SGB). 
De reden van hun bezoek was 
de symbolische overhandiging 
van    een    geldbedrag    van  
€ 6.500,- geschonken door de 
Stichting Old Grand Dad waar 
ruim 90 grootvaders van Gre-
velingenhout lid van zijn.  
Met veel enthousiasme en in-
zet hebben zij een vijftigtal 
gehandicapte rolstoelhockey-
ers aan het werk gezien tij-
dens hun wekelijkse training. 
Werkelijk indrukwekkend om 
te zien hoe de jeugd haar 
sport bedrijft met grote vaar-
digheid en enthousiasme. “Dit 
zijn van die momenten waar-
op je je realiseert waarom de 
OGD steun verleent aan pro-
jecten om sport voor gehandi-
capte jeugd te stimuleren“, 
aldus Casper. De schenking is 
zeer welkom maar ook zeer 
goed besteed met de aanleg 
van de nieuwe boardings 
rondom de hockey velden. 

Het bestuur van de sportclub 
SGB en vooral alle gehandi-
capte sporters bedanken de 
OGD en de grootvaders van 
Grevelingenhout voor het ge-
schonken bedrag. 

Casper voegt hieraan toe: 
“Als consul van de OGD heb ik 
bij meerdere projecten erva-
ren hoe doelmatig de contri-
butie van de OGD leden wordt 
besteed en vooral hoeveel 

plezier de jeugd geniet van het 
beoefenen van sport . 
Daarom wil ik ook van mijn 
kant als consul alle grootva-
ders, lid van de OGD, bedan-
ken voor hun steun“. 

Rolstoel hockey – goed ontvangen 
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          Het was weer een mooi  jaar voor de projecten.  Vele 
consuls hebben zich hiervoor ingespannen en als ik een consul 
om advies voor een project in zijn omgeving vroeg, kreeg ik 
alle medewerking.  
Al deze consuls wil ik hiervoor bedanken. Het uitgebreid 
vermelden en de verslagen over de projecten op de website 

hebben een stimulerende 
werking op aanvragen. 
Daarom waren er plotseling 
meerdere aanvragen voor 
de inrichting van snoezel-
ruimten. Zo zijn er elke 
jaar weer voldoende 
projecten.  
Natuurlijk heb ik ook 
projecten moeten afwijzen, 
als deze te ver van onze 
doelstellingen stonden of 
om andere redenen.  
Vooral kleine materiële 
projecten hebben onze 
voorkeur.  
Waar ik ook gevoelig voor 
ben is de creativiteit 
waarmee de ontvanger met 
onze schenking omgaat.  
Juist in een tijd waar de 
bomen niet meer tot in de 
hemel groeien is dat een 
belangrijk facet. 
 
Maarten Stratenus,  
Projectcoördinator 

PENNINGMEESTER: 
Gerrit Horlings 
ABN-Amro 41.20.51.095 
IBAN: NL18ABNA0412051095 
BIC: ABNNNL2A  
of: 
Postbank 3266722 
IBAN: NL31PSTB0003266722 
BIC: PSTBNL21 
Beide rekeningen t.n.v.  
Stichting Old Grand-Dad Club 
te Barneveld 
 
g.horlings@upcmail.nl 
 
 
www.oldgrand-dadclub.nl 
 

REDACTIE: 
Ed Eelman 
Pijpersdijk 33 
1796MH De Koog 
E: ed.eelman@wxs.nl 
 
SECRETARIAAT: 
Jan Kraak 
Wiekslagen 8 
7609 VJ Almelo 
T: 0546 454 947 
M: 06 227 454 76 
E: secretariaatogd@gmail.com 
 
DRUK: 
Mediabureau 
Langeveld & de Rooy 
Den Burg – Texel 

COLOFON 

OGD schenkingen 2011 

Omschrijving  
 1 – Opknappen buitenruimte – “het Roessingh”  
 2 – Trampoline – Gezinshuis “Spitsaak” 
 3 – Speeltoestellen – Logeerhuis “de Welkamp“ 
 4 – Klimwand – Stichting “de Luchtballon” 
 5 – Snoezelruimte – “Koetsveldschool” den Haag 
 6 – Paardrijkamp – “Prins Willem Alexander Manege” 
 7 – Creatieve workshops – “het Poortje” 
 8 – Vakantie voor gehandicapten – “Amethist” 
 9 – Zwemscherm – Stichting “Kidsclub” Zwolle 
10 – Zadels – “Ros Beyaert” 
11 – Vouwstoelen – “de Twentse” rolstoelvierdaagse 
12 – Rolstoelhockeyveld – “Gehandicapten Beveland” 
13 – Veiligheidstegels – Mytylschool “de Ruimte” 
14 – Speeltoestel – Dagcentrum “’t Lantaarntje”  
15 – Speeltoestel – Speeltuin “Oranjekwartier” 
16 – Vakantiereizen – Stichting “d’r Uit” 
17 – Zadels – Ruitersport voor gehandicapten 
18 – Bewegingsapparatuur – Stichting “Aveleijn” 
19 – Stoelen/tafels – Stichting “de Salemanders” 
20 – Snoezelruimte – “de WA van Lieflandschool” 
21 – Schommel – “het Thomashuis” in Roden 
22 – Vervoer – de Vriendschapskring “Humanitas” 
23 – Sportmaterialen – “Basissport Limburg” 
24 – Zadels – woon-zorgboerderij “de Hultenhoek” 
25 – Speciale materialen – hockeyclub “de AH & BC” 
26 – Rolstoelhockeyveld – “the Dolphins” 
27 – Snoezelbed – kinderdagverblijf “Heppie Deejs” 
28 – Waterkunstgrasveld – St. “Aangepast Hockey”  
29 – Hometrainer – Woonvorm “het Droomhuis”  
30 – Schommel – Dagcentrum “Lange Nobelstraat” 
31 – Buitenspeelmateriaal – Stichting “Zomerkind” 
32 – Vogelnestschommel – logeerhuis “Mozaïek” 
33 – Speeltoestellen – Stichting “Droomhuis” 
34 – Speeltuigen - Zorgboerderij “Eiland 13” 
35 – Vakantieweek – Stichting “Kind en Brandwond” 
 
Totaal toegezegd over 2011 

www  
www.ocr.nl  
www.ln5.nl 
www.welkamp.nl 
www.deluchtballon.nl 
www.koetsveldschool.nl 
www.vpg-amsterdam.nl 
www.hetpoortje.nl 
  
www.kidsclub.nl 
www.rosbeyaert.nl 
www.rolstoelvierdaagse.nl 
www.sgbgoes.nl 
www.deruimte.nl 
www.deparabool.nl 
www.oranje-kwartier.nl 
www.stichtingdruit.nl 
www.rsvg.nl 
www.aveleijn.nl 
www.salemanders.nl 
www.wavanlieflandschool.nl 
www.thomashuis.nl/roden 
 
www.basissport-limburg.nl 
www.dehultenhoek.nl 
www.ahbc.nl 
www.thedolphins.nl 
www.heppie-deejs.nl 
 
www.hetdroomhuis.eu 
 
 
www.amerpoort.nl 
 
www.eiland13.nl 
www.kindenbrandwond.nl 
 
 

via Grootvader of Consul            
J.A. Walkier – GC Driene 
 
M.P Rijsman – GC Edda Huzid 
G. Sutorius – GC de Wouwse Pantage 
W.M. Koelemij – GC de Hooge Bergsche 
 
H. v/d Greft – G&CC de Drentsche 
J.J.W. Hoefnagels – GC de Hoge Kleij 
 
 
J. de Jong – GC ‘t Sybrook 
C. van Heusden – GC Grevelingenhout 
R.G. Bakker – Noordhollandse GC 
J. van Biljouw – GC ‘t Zelle 
A.H.A. Dohmen – GC de Woeste Kop 
P.J. Schreuder – GC Holthuizen 
 
J. de Jong– GC ‘t Sybrook 
P. Geurts – GC de Efteling 
A. Klijn – Noord Nederlandse G&CC 
P.J. Schreuder – GC Holthuizen 
K.N. Lamain – GC de Compagnie 
 
F. Fiolet – GC Bleijenberg 
K.J. Leeflang – oud Regio Consul 
K.J. Leeflang – oud Regio Consul 
L. Kleinkorte – GC Herkenbosch 
 
H.C. Smit – de Edense GC 
C. van Heusden – GC Grevelingenhout 
 
C.W. Verkerk – GC Zeewolde 
W.J.G.M. Eissens - GC de Batouwe 
A.H.A. Dohmen – GC de Woeste Kop 
J. Buddingh – GC Spaarnwoude 
 
 

€ 
7.500,- 

625,- 
2.500,- 
7.500,- 
5.000,- 
4.200,- 
1.500,- 
5.920,- 

300,- 
1.000,- 
1.500,- 
6.500,- 
6.000,- 
4.070,- 
5.345,- 
5.000,- 
2.213,- 
5.195,- 
4.500,- 
5.000,- 
2.450,- 
2.000,- 
2.000,- 
4.000,- 
2.250,- 
3.000,- 
3.965,- 
3.000,- 

300,- 
3.800,- 
5.000,- 
4.000,- 
4.175,- 
5.000,- 
3.000,- 

129.308,- 

Projectcoördinator 
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BIJDRAGEN VAN GROOTVADERS 
In 2011 werden 5737 bijdragen ontvangen, in totaal 
€ 138.000,-. Een toename van 0,2 % ten opzichte van 2010. 
De gemiddelde bijdrage steeg licht met 0,8% tot € 23,87 
(was € 23,69 in 2010). 
 
Dit jaar werd 1 grootvader “Vriend voor het Leven”, zodat dat 
aantal nu op 23 grootvaders staat. 
“Vriend voor het leven” word je door een éénmalige storting 
van € 500,-. Deze bedragen worden gestort in een reserve-
fonds waaruit elk jaar € 50,- per vriend wordt toegevoegd aan 
de normale bijdragen. 
 
Na schoning van het donateursbestand door opzegging, overlij-
den en toevoeging van nieuwe donateurs blijven over: 
5.647 contribuanten uit 105 golfclubs per 31-12-2011. 
Een groei met 28 grootvaders vergeleken met een daling van 
136 in 2010. 

In 2011 melden zich 2 clubs aan, Burggolf Haverleij en Oogh-
duyne. Voor 2012 hebben zich inmiddels gemeld Kromme Rijn, 
De Gulbergen en de Heelsumse.  
In totaal zijn dan 108 golfclubs aangesloten bij de Stichting. 
 

OVERIGE OPBRENGSTEN EN BIJZONDERE GIFTEN 
Van hierna genoemde clubs ontvingen wij de opbrengst van hun 
lokale of speciale wedstrijd, in totaal € 2.187,49. 
Anderstein, Burggolf Zoetermeer, Domburgsche, Geysteren,
Grevelingenhout, Holthuizen, Houtrak, Martensplek, Midden-
Brabant, Oude Maas, Peelse, Verwaeyde Sandbergen, Veluwse, 
Westfriese, Woeste Kop, Wouwse Plantage, Zeewolde, ’t Zelle. 
De kosten voor de diverse regiowedstrijden vielen lager uit dan 
begroot met name dankzij de vele vriendenbanen. In totaal ont-
vingen we  € 3.161.80 retour uit de beschikbaar gestelde bud-
getten. 
Al deze gevers bedanken wij hartelijk voor hun bijdragen. 
Op de verkoop van onze promotionele artikelen (caps, whisky-
glazen,  ballen,  wijn  en dassen)  werd een  marge behaald van  
€ 669,10 
 
SCHENKINGEN DOOR ONZE STICHTING 
In 2011 zijn schenkingen verstrekt aan 35 instellingen en orga-
nisaties voor een totaalbedrag van € 129.308,-. 
Van  toezeggingen  in  de  afgelopen  jaren  is  een  bedrag  van  
€ 12.626,- niet opgevraagd omdat de projecten uiteindelijk niet 
doorgingen. 
Het totaalbedrag aan giften/schenkingen, sinds de oprichting 
van de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland kwam hierdoor     
op € 1.528.942,- + 116.682,- of een totaal van € 1.645.623,- 
Van de toegezegde schenkingen is per 31 december 2011 nog 
een bedrag te betalen ad € 29.875,- aan projecten waarvoor het 
betalingsverzoek nog niet binnengekomen is. 
 
KOSTEN VAN DE STICHTING 
De kosten bleven in 2011 op het normale niveau zodat van elke 
euro aan donaties ruim 85% ten goede komt aan de goede doe-
len. 
 
KAPITAAL 
Het  kapitaal van  de Stichting  bedraagt  per 31 december 2011  
€ 146.969,-. Dit bedrag is meer dan voldoende om de kosten 
van de Stichting gedurende meerdere jaren te dekken.  
 
Barneveld, 31 december 2011, Gerrit Horlings,  
Penningmeester 

BALANS PER 31 DECEMBER 
(In hele €)                                             
ACTIVA          
Kas                                                 
ABN-AMRO bank   
Postbank                   
Spaarrekening ABN-AMRO bank  
Depositorekening Postbank        
Vooruit betaalde kosten         
Voorraad OGD Whiskey 
Voorraad OGD cap’s – dassen – polo’s 
Voorraad prijzen                                 
                                                               
Totaal                                                         
 
PASSIVA                 
Kapitaal bij oprichting 
Reserve t/m vorig boekjaar   
Reserve Vrienden voor het leven        
Toevoeging (-/- onttrekking)  
over boekjaar                                       
                                                                   
Kapitaal totaal                                     
 
Nog te betalen schenkingen             
Vooruit ontvangen bijdragen              
Nog te betalen kosten   
                        
Totaal          

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
(In hele €)                                              
           
BATEN 
Bijdragen grootvaders  
Donatie voor het leven 
Opbrengst loterij                
Renten van tegoeden 
Overige opbrengsten en bijzondere giften  
Totaal  
LASTEN 
Administratie + vergaderkosten     
Wedstrijdkosten 
Consuldag 
Finale + diner 
Jaarbulletin + Posters  
Betalingsverkeerkosten   
Diverse kosten                     
Totaal  
 
Saldo beschikbaar voor schenkingen 
Correcties op schenkingen 2008 t/m 2009         
Schenkingen 2009 / 2010 
Saldo 
Bestemmingen van saldo: 
Naar reserve “Vrienden voor het leven” 
Uit reserve “Vrienden voor het leven” 
Toegevoegd (-/- ontrokken) aan reserve 
Totaal 

FINANCIEEL VERSLAG 2011 Stichting OLD GRAND-DAD CLUB Nederland 
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